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• Medverkar till att skapa en positiv anda på Södra Latin
• Uppmuntrar till samförstånd och solidaritet
• Är en länk mellan skolledning och föräldrar
• Stödjer ekonomiskt aktiviteter som främjar elever och deras gemenskap

ÅRETS LYCKLIGA
STIPENDIATER
TILLSAMMANS
MED TOMAS

Vid en ceremoni i Södra Latins aula den 25 april delades årets stipendium ut i närvaro
av Tomas Tranströmer.
2014 års stipendiater blev Anne Carlsson SP2c och Clara Wikforss-Green SP2d.
Det blev fantastiskt lyckat, SLAVS genomförde ett jättefint program med diktläsning,
dans, sång och nyskriven musik. Tranströmer med familj var så nöjda, vårens höjdpunkt enligt Tomas fru Monica.
Läs mer om Tranströmerstipendiet och se bilder från ceremonin på MFSL.se

VAD ANVÄNDS MEDLEMSAVGIFTEN TILL?
Vår förening är helt ekonomiskt beroende av att vi
föräldrar betalar in medlemsavgiften på 250 kr per läsår
och elev. Dessa pengar ger oss möjlighet att ekonomiskt bidra till aktiviteter, projekt och stipendier som är
till nytta och glädje för skolans elever!
Tillsammans med skolan och elevkåren engagerar vi oss
i aktuella och viktiga frågor. Föreningen har t.ex. instiftat
och administrerar nu Södra Latins Tranströmerstipendium, vi sponsrar den efterfrågade körkortsteoriutbildningen, vi delar ut Södra-andans Stipendium, vi främjar
skolans traditioner och ger bidrag till sådant som gynnar
eleverna och gemenskapen på skolan. Hittills i år har
MFSL bidragit till Läroverksfejden, Operation Dagsverke, HBTQ-hörnan och Humanistfestivalen. Föreningen är
en av de äldsta av sitt slag i Stockholm och bildades
1942. Medlemmar är vi som är målsmän till elever på
skolan.
Du är välkommen att kontakta oss på mfsl@live.se eller
ring ordförande Mari Fogelberg på 070 564 85 28 om
du vill hjälpa till eller har synpunkter och idéer. Info och
kontaktuppgifter finner du på http://mfsl.se

Skön sommar önskar
MFSL
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FRAMGÅNGSRIK ANTIRÖKKAMPANJ POPULÄRA KÖRKORTSTEORIKURSER
EFTERRÄTT SOM TACK OCH BELÖNING!
Desserten är ett tack och en belöning till alla er på Södra
latin som visar respekt till varandra genom att avstå från att
röka på skolgården. Med önskan om en skön vår! Målsmännens förening på Södra latin.

Under läsåret har MFSL bjudit in till 3 kurser och 90
elever har deltagit. 1 kurs hölls på hösten och 2
kurser på vårterminen. Samtliga kurser var fulltecknande före jul.
Vi kommer att fortsätta det goda samarbetet med
Ringens Bilskola på Södermalm. Ett stort tack för väl
genomförda kurser och förmånliga priser för våra
ungdomar som går på Södra Latin. Tre av fyra
kurstillfällen/kurs hålls på Södra Latin.
MFSL kommer också att fortsätta att sponsra
körkortsteorikurserna. Nästa läsår utökar vi antalet
kurser till 4st. Håll utkik efter inbjudan i höst på
skolans intern tv och på www.mfsl.se. Välkomna in
med anmälan!

INFORMATION FRÅN ELEVKÅREN
Den femte mars hade elevkåren årsmöte där drygt 200
medlemmar samlades för att påverka nästa mandatperiod.
Efter sju timmar av formalia och intensiva debatter röstades
en ny styrelse fram. Vi har redan hunnit med en massa på
dessa två månader; uppmärksammat internationella kvinnodagen, firat påsk, haft utskottsmässa med 149 (!) sökande
och sedan en utskottskickoff för våra nya utskottsledamöter.
Dessutom har kulturella utskottet arrangerat Södra Latins
första EU-skolval, med tillhörande EP-dagar där bl.a. Birgitta
Ohlsson (EU- och demokratiminister) föreläste. Allting
genomfördes med bravur och vi hade ett förvånansvärt högt
valdeltagande. Vecka 20 visade vi vårt stöd för barns
skolgång i Moçambique genom Operation Dagsverke med
Finansiella utskottet som huvudarrangör. Vi hade bl.a. lotteri,
loppis och fest under namnet ”Operation Nattverke” där allt
överskott gick till OD. Vi har också tillsatt en av årsmötet
klubbad miljökommitté! Utöver detta så arbetar vi konstant
med elevrättsliga frågor och innan sommarlovet anordnar vi
också en Slutskiva för alla studenter. Men det bästa som har
skett under dessa månader är att vi blev utsedda till ÅRETS
ELEVKÅR av Sveriges elevkårer, vilket är helt fantastiskt (det
går att läsa mer om priset på deras hemsida). Om du skulle
vilja stödja vår
verksamhet så är
vi mer än tacksamma, du kan
sätta in ditt bidrag
på vårt bankgiro:

140-7378

SKOLLEDNINGEN INFORMERAR

Precis som tidigare år så kan vi då det börjar närma
sig terminsslut och sommar konstatera vad fort tiden
går. Känns som om det var igår vi tog emot nya
elever i årskurs 1, firade lucia, hade sportlov och så
vidare. Det är både med gläjde och sorg vi alla ser
fram emot sommaren och avslutningen. Alla i skolan
är väl förtjänt av ledighet men vi släpper också taget
om våra studenter, nu får de klara sig helt på egen
hand. Efter tre år på Södra Latin så kommer de att
vara saknade bland personalen och kamraterna. Det
har varit ett år med fantastiska insatser från både
elever, personal och föräldrar. Det finns ett oerhört
engagemang för Södra Latin som på ett tydligt sätt
manifesteras genom bland annat elevkårens och
målsmännens förenings aktiviteter. Det är ett sant
nöje och privilegium att samarbeta med dessa och
vi ser fram emot ett nytt läsår!
En skön sommar önskar vi er alla!
Marie Linde, Patrik Biverstedt, Lillemor Larsson

